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1. УВОД- 

(СЛ 2)Петък е срещу еврейския празник Пасха. 
Ерусалим е препълнен с Евреи дошли от много 
места. Римската Империя е както ЕС днес. 
Хората имат право да пътуват от едно в друго 
място в границите на огромната империя. 
Предполага се, че на празника в града са идвали 
за да празнуват и принасят жертвите си между 
1,5-2 милиона евреи. Можем да си представим 
какво гъмжило от народ е било по улиците. 
Всяко ъгълче, е било окупирано. Улиците са 
били тесни за тълпите.  

И в тази блъсканица в предпразничния ден, 
рано сутринта се провежда съдебен процес. 
Съдят един евреин, който според думите на 
високопоставените евреи-Фарисеи, Книжници и 
свещеници, подбуждал народа към бунт и 
богохулствал. Името Му е Исус. Подсъдимия е 
доведен от обвинителите си в двора на палата 
около 6 часа сутринта. Процеса започва някъде 
около 7 часа сутринта и е по бързата процедура 
така че всичко приключва бързо и към 9 часа 
Исус е преведен през града и разпънат на Хълма 
на черепа- Голгота. От тогава започват шест часа 
предсмъртна агония на кръста. Агония която 
завършва около 3 часа следобяд на същия ден. 

Ако сте вярващ от дълго време, сте слушали 
вероятно много проповеди свързани със 
страданията на Исус във времето от Осанна до 
Разпни Го! Вероятно сте наясно, че слушали за 
слънчевото затъмнение по време на разпятието. 
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Слушали сте за жаждата която изпита 
Исус на кръста. За самотата на която беше 
подложен. Тъмнина, жажда и самота са белезите 
на ада. Исус преминаваше през кръговете на ада 
още тук на земята и приживе.  Слушали сме 
серия от проповеди върху „седемте думи от 
кръста“, които Исус е изрекъл от кръста: 
(СЛ 3) 

• Отче прости им, те не знаят какво правят 

• Още днес ще бъдеш с Мен в Рая 

• Жено, ето синът ти, ето майка ти 

• Елой, Елой, лама савахтани 

• Жаден съм 

• Свърши се 

• Отче в ръцете Ти предавам духът си 
Първите три изречения се отнасят до тези 

които са около Него в този ключов момент: 
Исус се застъпва за онези които Го 

разпъват! След това обещава спасение на 
покаялия се разбойник и се погрижва за Мария – 
Неговата майка да я предаде на ученика си Йоан.  

Следващата фраза се отнася до връзката Му 
с Отец в онзи момент: 

Исус декларира самотата си – изоставен от 
Отец, за да понесе наказанието за греховете на 
човечеството. 

 В последните три фрази, Исус разкрива 
състоянието на тялото(жажда), 
душата(завършеност) и Духът си(отдаденост).  
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Фразата която само Йоан ни информира, че 
Исус е казал на кръста и я представя като казана 
преди Исус да издъхне,  

(СЛ 4)Йоан 19:30  А Исус като прие оцета рече: Свърши 

се, и наведе глава, и предаде дух.  

на гръцки е: 

(СЛ 5) „Тетелесте“- Свърши се 

Какво ли иска да каже Исус с тази единствена 
дума?  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

В живота ни има много незавършени задачи: 
-започнали сме да четем книга и е оставена 

недочетена 
-започнали сме да пишем писмо, но никога не сме 

го довършили 
-започнали сме диета, която никога не сме 

довършили 
-започнали сме стоеж, който е останал 

недовършен 
-започнали сме образование, което не сме 

довършили 
Има и по тежки недовършени дела: 
-може да сме абдикирали от отглеждането или 

възпитанието на децата си 
-може да сме оставили неплатени заемите си 
-може да сме изоставили семейството си в 

някакъв момент на нашия живот, търсейки по-
удобно съжителство 

-може да сме изоставили работата си 
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 Ние често чуваме как възрастни хора с тъга 
разказват, как има много неща за които съжаляват, 
че са останали незавършени.  

 Думата свърши се не ни е непозната: 
Спомням си един момент в живота ми, когато ме 

уволниха от военна служба. Три години с униформа 
и под команда и в един момент се прибрах в къщи и 
не можех да повярвам, че повече няма да се 
връщам във военното поделение. Повече няма да 
обличам униформата. Повече няма старшината да 
ми казва какво трябва да правя. Свърши се!  

Кога казваме че нещо е свършило? 
-Когато  художника завърши картината! Когато 

скулптура отчупи и последното парче камък от 
произведението си. Когато домакинята сготви 
ястието! Когато войника съблече униформата. 
Когато строителя завърши къщата. Когато ученика 
вземе дипломата си. Когато длъжника плати и 
последния лев от 100 -хилядния си заем.  

Човешкия живот е пълен с начала и краища. 
Често ние започваме нещо без определена цел: 

Излизаш да повървиш без да имаш цел. 
Правиш нещо само за да не стоиш. 
Говориш нещо само за да не мълчиш. 
Но живота е пълноценен, тогава когато започнеш 

нещо и го доведеш до желания край. Колко е хубаво 
да започнеш да учиш език и се чувстваш 
удовлетворен когато започнеш да го говориш. 

(СЛ 6) А) Исус завърши нещо!  

      На пръв поглед този възглас, може да ни 
изглежда като облекчение от завършващите 
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физически страдания, но не е така. Трябва винаги 
да имаме предвид, че Исусовата мисия беше да 
изпълни пророчествата в Стария Завет.  

Не можем да тълкуваме нещо, без да 
погледнем в сянката на Стария Завет, за да 
намерим жокер. Живота и мисията на Исус бяха 
очертани много ясно в Стария Завет, затова трябва 
там да има нещо, което да ни ориентира. Намираме 
го в пророческите думи на Исая относно Месия: 

(СЛ 7) Исая 53:10  Но Господ благоволи той да бъде 

бит, предаде Го на печал; Когато направиш душата 

Му принос за грях, Ще види потомството, ще 

продължи дните Си, И това, в което Господ благоволи, 

ще успее в ръката Му.  

(СЛ 8)53:11  Ще види плодовете от труда на душата 

Си и ще се насити; Праведният Ми служител ще 

оправдае мнозина чрез знанието им за Него, И Той ще 

се натовари с беззаконията им 53:12  Затова ще Му 
определя дял между великите, И Той ще раздели 

користи със силните, Защото изложи душата Си на 
смърт И към престъпници биде причислен, И защото 

взе на Себе Си греховете на мнозина И ходатайства за 

престъпниците.  

(СЛ 9)Пр. представете си че се казвате Христо 

Проданов. Защо? Христо Проданов е първият 
българин-алпинист изкачил първенеца на Земята 
връх Еверест(8848м.). Без помощта на добавъчен 
кислород, и в най-трудния за изкачване сезон 
22.април.1984г. Загива на връщане от върха.  
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(СЛ 10)Едно изкачване нямаме представа, колко 

трудности има, колко опасности крие и колко е 
рисковано. И когато след стръмните и опасни 
склонове, когато след изтощителното катерене, 
достигнеш до върха. Върха на който не те очакват 
зелени пасища и тихи води, а вятър и убийствен 
мраз, ти обаче си напълно удовлетворен, защото си 
постигнал крайна цел и можеш да кажеш: Свърши 
се! 

(СЛ 11) Използваната от Исус дума е ТЕТЕЛЕСТЕ. 

Това означава: Успях! Приключих делото което ми 
беше поставено като цел! 

Да това е на първо четене значението, но аз не 
се съмнявам, че ако спрем до тук, всеки ще остане 
недоволен, защото искаме да знаем, какво стои зад 
думата ЦЕЛ! 

Тетелесте не означава Аз съм свършен! Не 
означава и Нямам повече сили! Чуйте внимателно: 

Свърши се! 
Граматиката на този глагол, се превежда в 

минало свършено продължително. Това означава че 
оформения финал в този момент е валиден както за 
миналото, така и за настоящето, така и за 
вечността. Финал обхващащ времето и 
вечността.Гърците често използват тази дума, 
когато играят на табла и някой победи и казва: 
ТЕТЕЛЕСТЕ- свърши се, победих и няма връщане и 
корекция.  

Делото на Исус не се измерва с време. То и 
има вечен/приключен за винаги ефект.  
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Това е много важно да го разберем, защото 
вярата на много християни е някак ограничена във 
времето. Днес съм простен, а утре не?! Сега съм 
спасен, но за утре не съм сигурен!? Това се 
получава от факта, че ние не разчитаме на 
Христовото дело завършено(тетелесте) и 
покриващо ни изцяло, а разчитаме на нашите 
заслуги и достойнства пред Бога. Това е генерално 
неразбиране на смисъла на думата ТЕТЕЛЕСТЕ. 

СВЪРШИ СЕ!  
Прочитайки това веднага в съзнанието ни се 

появява въпроса: 
 

(СЛ 12) Б)Какво е СВЪРШЕНО? 

(СЛ 13)За да намерим отговор отново ще отидем 

при Исая. Обърнете внимание на думите му: 

Исая 53:10(според първия Цариградски превод 

от 1874г)  Но Господ благоволи да Го предаде на 

биене и на страдание: Когато дадеш душата Му 

приношение за престъпление, 

(СЛ 14)1-ПРИНОС за грях 

В този момент Исус беше принесен за 
престъпленията на човеците. Знаем, го от факта, че 
сам Той нямаше грях. Пак Исая казва по-горе за 
същия : 

(СЛ 15)Исая 53:5  Но Той биде наранен поради нашите 

престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; 

На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с 
Неговите рани ние се изцелихме.  
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Приноса е жертва. Онази врата която Сатана 
отвори в Едем наречена непослушание спрямо Бог, 
беше вратата на нараняването, страданията, 
наказанието  водещи прогресивно към крайната 
цел- Физическа следвана от Вечната смърт. И 
докато физическата смърт е моментно 
преживяване, вечната смърт е вечно съществуване 
в непрекъснати страдания. Словото го нарича 
„Втората смърт“. За да бъде сложен край на тази 
(ще я нарека) „прогресия на страданието от 
временно към вечно“, беше нужен достатъчен 
принос. Приноса е откуп. 

Пр. Представете си, че престъпници отвлекат 
любимото ви дете. По телефона ви съобщават, че 
ако искате да видите детето си ще трябва да дадете 
ОТКУП от 1 милион лева.  

Какво ви е нужно тогава? Нужно ви е да 
намерите някой който може да ви даде 1 мил. лева. 
Кой е той? Някой ваш приятел? Няма много 
милионери които познавате, нали? Да на вас ви 
трябва някой по-богат от милионер. Някой който е 
възможно да жертва един милион.  

Сатана иска непосилен за нас откуп. Този откуп 
се казва пълна, безпрецедентна праведност. Ние 
не можем да го платим. Затова Исус идва. Той е 
безгрешен и се натоварва с нашия дълг и го плаща. 

Това е нещо като, милионера да каже на 
похитителите: Пуснете детето на този човек, аз ще 
ви пратя моя син, който ще плати откупа.  

Там на кръста беше платен непосилния за нас 
откуп. Сатана му беше дадена възможност да 
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отнеме живота на Божия Син. Питаш: Как може 
смъртта да има власт над безгрешен човек? Може, 
като греховете на друг бъдат поставени върху него и 
той плати с живота си за тях. Тогава виновния е 
оправдан, а невинни става виновен. Тогава 
виновния никой не може вече да го съди.  

Исус плати моя откуп и затова не е правилно аз 
днес да се измъчвам от вина за греховете ми. Не е 
редно да живея в терзания, че съм слаб да се 
преборя със греховете в живота ми.  

Това което мога да правя е смело и силно  да 
декларирам, че Исус плати цената за моя откуп. Да 
се радвам и благодаря на Бога за това, че 
ЗАВЪРШИ / ПЛАТИ / ПЛАТИ и делото по 
осигуряване на моята свобода е завършило там 
преди 2000 години на кръста. Моя дял  в това е само 
да повярвам и да приема дарът на спасението си. 
Това е велико и възможно само за Бога.  

(СЛ 16)Но какво завърши там на кръста при 

смъртта на Исус?  
Продължаваме да четем Исая: 
    

(СЛ 17)2-Ще види ПОТОМСТВО, ще продължи 

дните Си 

Исая 53:10 Но Господ благоволи да Го предаде на биене и 
на страдание: Когато дадеш душата Му приношение за 
престъпление, Ще види семе(потомство), ще продължи 
дните Си … 

ТЕТЕЛЕСТАЙ- СВЪРШИ СЕ 

Аз имам роднини по плът, но духовното ми потекло 
е в Исус. Исус призова Никодим и нас да се родим 
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от Духа, а не само от плът. За родените от 
Духа, може да се каже, че сме потомци на Исус. 
Словото ни нарича такива: 

(СЛ 18)Римляни 8:14  Понеже които се управляват от 

Божия Дух, те са Божии синове … 8:16  Така самият Дух 
свидетелствува заедно с нашия дух, че сме Божии чада. 8:17  

И ако сме чада то сме и наследници, наследници на 

Бога, и сънаследници с Христа, та, ако страдаме с 

Него, да се и прославяме заедно с Него.  

Братко и сестро, ние имаме причина да се гордеем с 
небесния си произход и раждането си в Духа. Били 
сме деца на дявола, но сега чрез това което Исус 
завърши на кръста, ние сме деца на Бога. Не е ли 
това достойно за радост и благодарност?  

Търси ревностно управлението на Духа в живота си, 
защото Христос на кръста ти осигури божествено 
потекло, божествен произход. Живей според 
произхода си и благодари, защото не е по наши 
заслуги, а даром със заслугите на Исус.  

 

(СЛ 19)3-УСПЕХ в ръката Му 

Исая 53:10 …и волята Господна, ще благоуспее в ръката 
Му.  

Вижте не трябва да забравяме, че всичко с 
което се гордеем и сме доволни от себе си, го 
дължим на Исус. Не трябва да забравяме, че ние 
сме „в ръката Му“  и Бог ни е сложил там. Това е 
така, за да ни е гарантиран успеха. Успеха на 
спасението ни. Не е ли това добра новина? Моето 
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спасение е гарантирано чрез успеха на 
Христовата спасителна мисия.  

Съмняваш се в спасението си ли? Значи се 
съмняваш в Христовия успех. Разчитай повече! 
Разчитай напълно, че това което Христос е 
започнал в нас, ще го довърши. Павел го казва 
много добре: 
(СЛ 20)2Tимотей 1:12  …защото зная в кого съм повярвал, 

и съм уверен, че Той е силен да опази до онзи ден онова, 
което съм му поверил. 

Пр.Имаше време в моя живот когато загледан в 
своята правда, започнах да се съмнявам в 
спасението си. Изпаднах в духовна депресия. Молих 
се и Бог ми помогна да осъзная, че не трябва да се 
вглеждам в моята правда, а да се радвам и 
благодаря за Христовата правда почиваща върху 
мен и проправяща ми пътя към небето. Тогава си 
отдъхнах. Моето спасително дело, ще успее, защото 
е в ръката на Христос, а не в моята. Алилуя! Слава 
на Исуса! 

ТЕТЕЛЕСТЕ- Свърши се! Свърши се 
несигурността за моето и твоето спасение. В ръката 
на Исус то вижда пълен успех.  

   
(СЛ 21)4-НАСИТА от плодовете на страданието 
Си 

Исая 53:10  Но Господ благоволи той да бъде бит, 

предаде Го на печал; Когато направиш душата Му 

принос за грях, … 53:11  Ще види плодовете от 

труда на душата Си и ще се насити; Праведният 

Ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието 



 13 

им за Него, И Той ще се натовари с 

беззаконията им  

 
Когато Исус изрече, ТЕТЕЛЕСТЕ-СВЪРШИ СЕ! Той 
виждаше според Исая, плодовете на Своите 
душевни терзания. Праведната Му душа, която 
беше „натоварена с беззаконията ни“ виждаше 
милиардите оправдани чрез знание за Него.  

(СЛ 22)Пр.Наближава един много български 
празник- 24 май- Деня на българската писменост и 
просвета. Аз бих казал- Деня на българското знание 
за Христос. Първата просвета за българите е дошла 
чрез славянската азбука и е била не за друго, а за 
Исус, чрез превода на Библията.  

Колко трябва да сме благодарни на Бога, че сме 
родени физически в една Християнска страна. 
Място където Христос вече не е враг и можем да 
увеличаваме знанието си за Христос неограничено. 
Спасителната вяра е знание за Христос. Ти вярваш 
в Христос защото знаеш за Него. Ти знаеш за Него, 
защото някой ти е казал за Него. Някой ти е казал за 
Него, защото в България можем свободно да 
говорим за вярата си и за Христос.  

Грешно и несправедливо е вярващите да се 
срамуваме да говорим за вярата си. Срамно е че в 
Християнска България, може да има хора които да 
не са чули, да нямат това „знание“ което Исая 
нарича оправдателно.  

Свърши се -ТЕТЕЛЕСТЕ. Свърши се с 
неяснотата за човешкото спасение. 
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Един човек попитал евангелизатор: Какво да 
направя за да се спася? Евангелизатора имал 
чувство за хумор и казал: Човече, късно е вече! 

Какво, означава ли, че не мога нищо да направя 
за да се спася? 

Не -казал евангелизатора- просто това което 
е нужно за да се спасиш е вече направено от 
Христос. Ти само трябва да повярваш!  

 

(СЛ 23) В)Какво ме ползва ТЕТЕЛЕСТЕ? 

 Казано с прости думи: 

Пр. В офиса на всеки директор има печати. На един 

печа има надпис „ОДОБРЕНО“ а на друг  „ОТХВЪРЛЯ 

СЕ!“ 

Аз отивам в счетоводството и подавам молба. Това 

което чакам е да видя молбата си с печат 
„ОДОБРЕНО!“ Но понякога при директора отиват и 

доноси. Ако доноса е срещу нас, ние искаме да видим 

този донос с печат „ОТХВЪРЛЯ СЕ!“ 

(СЛ 24) Когато аз и ти грешим, дявола отива в офиса 

на Бог и точно както направи с Йов, пуска донос 

срещу нас. Помисли си за греха който ти носи чувство 

за вина. Дявола носи донос: 

(СЛ 25) Георги се гневи много! Отец чете и го дава 

на Исус. Исус го чете. Отваря длан и удря с нея върху 

доноса. И там върху доноса на дявола остава един 
кървав печат: ТЕТЕЛЕСТE!-ПРИКЛЮЧЕНО- ПЛАТЕНО 

НАПЪЛНО! Доноса се отхвърля! 

Дявола носи нов донос: 

Георги е много горделив!- ТЕТЕЛЕСТE! 

Георги клюкарства!- ТЕТЕЛЕСТE! 
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Георги излъга!- ТЕТЕЛЕСТE! 

(СЛ 26)Георги …- ТЕТЕЛЕСТE сатана ТЕТЕЛЕСТE! 

Всичко е платено! Ти нямаш никакво основание вече 

да клеветиш Георги. Той е Божий наследник и 
сънаследник на Христос, защото Христос плати със 

собствената си праведна, но натоварена с греховете 

на Георги душа за него.  

ТЕТЕЛЕСТE!- СВЪРШЕНО Е, ТИ САТАНА ЗАГУБИ, 
Христос Победи и няма нищо повече което може или 

трябва да се направи. Няма нищо, което да върне 

нещата назад! Георги е безвъзвратно спасен! Ясно? 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

 Какво трябва да помним, че ТЕТЕЛЕСТЕ 
означава за нас? 

(СЛ 27) 

1- Делото на моето и твоето спасение е 
безрезервно ЗАВЪРШЕНО! 

2- ЗАВЪРШЕНО е на небето и не може да 
допълни или отнеме от това дело! 

3- ЗАВЪРШЕНО е на земята и  това което аз 
трябва да направя е само  да го приема. 

 
Благодарим на Бог, че Исус каза: ТЕТЕЛЕСТЕ!  
И с това не остави нищо недовършено, което 
ние да трябва да довършим на земята или на 
небето за да се спасим!  
  


